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ௐ க³ேணஶாய நம: ।
அக³ ய உவாச-
நேமாऽ து ரு’ தா³ரக ரு’ த³வ ³யபாதா³ரவி தா³ய ஸுதா⁴கராய ।
ஷடா³ன யாமிதவி ரமாய ெகௗ³ரீ ரு’தா³ன த³ஸமு ³ப⁴வாய ॥ 1॥
நேமாऽ துது ⁴ய ரணதா திஹ ேர க ேரஸம த யமே ரதா²நா
।
தா³ ேர ரதா²நா பரதாரக ய ஹ ேர ரச டா³ஸுரதாரக ய ॥ 2॥
அ த தாய ஸஹ ர தேய கு³ ய க³ யாய பரா பராய ।
அபாரபாராய பராபராய நேமாऽ து து ⁴ய கி²வாஹ ய ॥ 3॥
நேமாऽ து ேத ³ர மவிதா³ வராய தி³க³ ப³ராயா ப³ரஸ தி²தாய ।
ஹிர யவ யஹிர யபா³ஹேவ நேமா ஹிர யாய ஹிர யேரதேஸ

॥ 4॥
தப: வ பாய தேபாத⁴ ய தப: ப²லாநா ரதிபாத³காய ।
ஸதா³ குமாராய ஹி மாரமாரிேண ரு’ணீ ரு’ைத வ யவிராகி³ேண நம: ॥
5॥
நேமாऽ துது ⁴ய ஶரஜ மேனவிேபா⁴ ரபா⁴தஸூ யாருணத³ தப தேய

।
பா³லாய சாபா³லபரா ரமாய ஷா மாதுராயாலம துராய ॥ 6॥
மீடு⁴ டமாேயா தரமீடு⁴ேஷ நேமா நேமா க³ நா பதேய க³ ய ।
நேமாऽ துேதஜ மஜராதிகா³யநேமாவிஶாகா²யஸுஶ திபாணேய॥ 7॥
ஸ வ ய நாத² ய குமாரகாய ெரௗ சாரேய தாரகமாரகாய ।
வாேஹய கா³ ேக³ய ச கா திேகயைஶேவயது ⁴ய ஸதத நேமாऽ து

॥ 8॥
இதி கா ேத³ கா க² ட³த: கா திேகயா டக ஸ ண ॥

Proofread by Sivakumar Thyagarajan shivakumar24 at gmail.com,
PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

kArtikeyAShTakam.pdf 1



॥ கா திேகயா டக ॥

.. Shri Kartikeyashtakam ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


